
Załącznik do uchwały nr 241/4851/16  

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 29 listopada 2016 r.  

 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok1 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R 
jednostek naukowych 

II kwartał 2017 r. 
Wsparcie infrastruktury B+R 

jednostek naukowych 
80 mln zł 

Zarząd 
Województwa 

Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Nabór prowadzony  
w oparciu o: 

art. 26 GBER 
Pomoc inwestycyjna 
na infrastrukturę 
badawczą 
Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju  
z dnia 16 czerwca 
2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy 
inwestycyjnej na 
infrastrukturę 
badawczą w ramach 
regionalnych 

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. 

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

programów 
operacyjnych na 
lata 2014-2020 
Dz.U. z 2016 r., 
poz.899). 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.2 Badania 
przemysłowe, prace 
rozwojowe oraz ich 
wdrożenia 

I kwartał 2017 r. Bony na innowacje 4 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Nabór prowadzony  
w oparciu o: 

Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w 
sprawie udzielania 
pomocy de minimis 
w ramach 
regionalnych 
programów 
operacyjnych na 
lata 2014-2020  
(Dz.U. z 2015 r., 
poz.488). 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.3 Promowanie 
przedsiębiorczości 

III kwartał 2017 r. Inkubatory przedsiębiorczości 86 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

W tym konkurs 
dedykowany dla 
MOF z alokacją 30 
mln zł. 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Nabór prowadzony 
w oparciu o: 

Art. 14 GBER  

Regionalna pomoc 
inwestycyjna 

Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 
3 września 2015 r. 
w sprawie 
udzielania 
regionalnej pomocy 
inwestycyjnej 
w ramach 
regionalnych 
programów 
operacyjnych na 
lata 2014-2020 (Dz. 
U. z 2015 r. 
poz.1416) oraz art. 
56 GBER Pomoc 
inwestycyjna na 
infrastrukturę 
lokalną oraz 
Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 
5 sierpnia 2015 r.  
w sprawie 
udzielania pomocy 
inwestycyjnej na 
infrastrukturę 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

lokalną w ramach 
regionalnych 
programów 
operacyjnych na 
lata 2014-2020 
(Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1208). 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.3 Promowanie 
przedsiębiorczości 

IV kwartał 2017 r. Strefy aktywności gospodarczej 30 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP 

Podziałanie 1.4.1 Dotacje 
bezpośrednie  

IV kwartał 2017 r. TIK 50 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Nabór prowadzony 
w oparciu o: 
Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia  

19 marca 2015 r.  
w sprawie 
udzielania pomocy 
de minimis 
w ramach 
regionalnych 
programów 
operacyjnych na 
lata 2014-2020 
(Dz.U. z 2015 r., 
poz. 488). 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP 

Podziałanie 1.4.2 
Instrumenty finansowe 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.5 Promowanie 
przedsiębiorczości – 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa II 
Cyfrowe Podkarpackie 

Działanie 2.1 Podniesienie 
efektywności i dostępności  
e-usług 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

Oś Priorytetowa III Czysta 
Energia 

Działanie 3.1 Rozwój OZE 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.3 Poprawa 
jakości powietrza 

Poddziałanie 3.3.1 
Realizacja planów 
niskoemisyjnych 

IV kwartał 2017 r. 

1. Modernizacja publicznych 
systemów oświetlenia. 

2. Budowa lub modernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej, które będą spełniać 
standardy budownictwa 
pasywnego. 

46 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

IV kwartał 2017 r. 

1. Budowa, rozbudowa, 
przebudowa przyłączy 
ciepłowniczych do budynków, 
węzłów cieplnych oraz 
instalacji odbiorczych 
(wewnętrznych instalacji CO 
i CWU).  

2. Roboty budowlane i/lub 
wyposażenie w zakresie 
wymiany dotychczasowych 
źródeł ciepła (pieców, kotłów 
na paliwa stałe) dotyczy 
instalacji koltów gazowych lub 
kotłów na biomasę.  

67 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Nabór wyłącznie dla 
„projektów 
parasolowych”. 
 
Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.3 Poprawa 
jakości powietrza 

Poddziałanie 3.3.2 
Redukcja emisji 

IV kwartał 2017 r. 

Roboty budowlane i/lub 
wyposażenie w zakresie wymiany 
dotychczasowych źródeł ciepła 
(pieców, kotłów na paliwa stałe) 
dotyczy instalacji koltów na paliwa 
stałe (inne niż biomasa). 

30 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Nabór wyłącznie dla 
„projektów 
parasolowych”. 
 
Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.3 Poprawa 
jakości powietrza 

Poddziałanie 3.3.3 
Realizacja planów 
niskoemisyjnych - 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.4 Rozwój OZE – 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.1 Zapobieganie  
i zwalczanie zagrożeń 

II kwartał 2017 r. 

1. Realizacja inwestycji mających 
na celu ochronę obszarów ze 
średnim ryzykiem 
powodziowym. 

2. Rozwój form małej retencji. 
3. Rozbudowa istniejącego 

regionalnego systemu 
wczesnego ostrzegania 
i prognozowania zagrożeń, 
w szczególności powodzi. 

4. Budowa, przebudowa, 
rozbudowa, remont budowli 
i urządzeń dla celów ochrony 
przed pożarami lasów. 

30 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Z wyłączeniem 
OSP. 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

II kwartał 2017 r. 
1. Zakup pojazdów specjalnych 

ochrony przeciwpożarowej, 
sprzętu i/lub wyposażenia do 

8 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Nabór wyłącznie 
dla projektów 

http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof lub 
poważnych awarii – wyłącznie 
dla potrzeb OSP. 

realizowanych na 
potrzeby OSP. 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Działanie 4.2 Gospodarka  
odpadami  

II kwartał 2017 r. 

1. Kompleksowe projekty 
skierowane na poprawę 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi zgodnie z 
Planem inwestycyjnym w 
zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi w województwie 
podkarpackim - budowa, 
rozbudowa, przebudowa i/lub 
wyposażenie punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK). 

40 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

W tym konkurs 
dedykowany dla 
MOF z alokacją 
20 mln zł. 

Nabór zostanie 
ogłoszony pod 
warunkiem 
wprowadzenia 
demarkacji 
pomiędzy POIiŚ  
i RPO. 

Uszczegółowienie 
typu projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP.  

IV kwartał 2017 r. 

1. Kompleksowe projekty 
skierowane na poprawę 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi zgodnie z 
Planem inwestycyjnym w 
zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi w województwie 
podkarpackim. 

2. Kompleksowe projekty 
skierowane na poprawę 
gospodarowania odpadami 

58 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Z wyłączeniem 
PSZOK. 

Nabór zostanie 
ogłoszony pod 
warunkiem 
przyjęcia WPGO 
oraz 
wprowadzenia 
demarkacji 

http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

innymi niż komunalne 
z uwzględnieniem osadów 
ściekowych, zgodnie z Planem 
Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 
(WPGO). 

3. Rekultywacja składowisk 
odpadów, zgodnie z Planem 
Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego.  

pomiędzy POIiŚ 
i RPO. 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 

Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa  

Poddziałanie 4.3.1 
Gospodarka ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 

Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa  

Poddziałanie 4.3.2 
Zaopatrzenie w wodę 

IV kwartał 2017 r. 

1. Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w zakresie sieci 
wodociągowych, ujęć, stacji 
uzdatniania wody. 

2. Zakup urządzeń i aparatury 
pomiarowej w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej. 

17 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Działanie 4.4 Kultura 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Działanie 4.5 Różnorodność 
biologiczna 

IV kwartał 2017 r. 

1. Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia, i/lub usługi w 
zakresie ochrony in-situ i ex-
situ zagrożonych gatunków 
i siedlisk przyrodniczych na 
obszarach parków 
krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody (w tym położonych na 
obszarach Natura 2000), 
a także ochrony siedlisk 
i gatunków w parkach 
miejskich i ekoparkach 
z zastosowaniem gatunków 
rodzimych, zanikających, 
wypieranych 
charakterystycznych dla 
danego terenu.  

2. Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia, i/lub usługi 
w zakresie niezbędnej 
infrastruktury związanej 
z ochroną, przywróceniem 
właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych i gatunków 

59 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

(również na terenach 
chronionych).  

3. Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w zakresie 
niezbędnej infrastruktury 
mającej na celu ograniczanie 
negatywnego oddziaływania 
turystyki na obszary cenne 
przyrodniczo oraz promowanie 
form ochrony przyrody - jako 
element projektów dotyczących 
w podstawowym zakresie 
ochrony różnorodności 
biologicznej.  

4. Opracowanie planów ochrony 
oraz inwentaryzacji 
przyrodniczych i audytu 
krajobrazowego. 

5. Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia na potrzeby 
centrów ochrony różnorodności 
biologicznej w oparciu 
o gatunki rodzime, ginące, 
wypierane lub zagrożone.  

6. Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w zakresie 
infrastruktury istniejących 
ośrodków prowadzących 
działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej (m.in. w parkach 
krajobrazowych).  
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Działanie 4.6 Kultura – 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.1 Infrastruktura 
drogowa 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane 
w trybie 
pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.2 Infrastruktura 
terminali przeładunkowych 

I kwartał 2017 r. 

Projekty dotyczące infrastruktury 
terminali przeładunkowych nie 
należących do sieci TEN-T, w tym: 
a) budowa, przebudowa lub 

modernizacja terminali 
przeładunkowych wraz 
z niezbędną do realizacji 
projektu infrastrukturą 
towarzyszącą, 

b) budowa, przebudowa, 
modernizacja infrastruktury 
technicznej lub operacyjnej, 
w tym placów składowych 
i przeładunkowych, 
magazynów, parkingów, dróg 
wewnętrznych, 

c) zakup lub modernizacja 
urządzeń wykorzystywanych 
wyłącznie przy świadczeniu 
usług przewozowych/ 

42 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

przeładunkowych, 
d) zakup lub modernizacja 

systemów teleinformatycznych 
wykorzystywanych przy 
świadczeniu usług 
przewozowych/ 
przeładunkowych. 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.3 Infrastruktura 
kolejowa 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.4 Niskoemisyjny 
transport miejski 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.5 Niskoemisyjny 
transport miejski – 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna 
i społeczna  

Działanie 6.1  
Rozwój potencjału 
endogenicznego regionu 

II kwartał 2017 r. 

1. Roboty budowlane i/lub 
wyposażenie dotyczące 
infrastruktury uzdrowiskowej 
i turystyczno-rekreacyjnej 
w gminach uzdrowiskowych.  

 
Projekty w tym zakresie mogą być 
realizowane na terenie gmin 
uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, 
Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina.  

 
2. Roboty budowlane i/lub 

wyposażenie dotyczące 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej w oparciu 
o istniejące zasoby 
przyrodnicze, przestrzenne 
i kulturowe, poza wskazanymi 
gminami uzdrowiskowymi na 
terenach, dla których 
sporządzono operat 
uzdrowiskowy lub które 
posiadają status obszaru 
ochrony uzdrowiskowej.  

 
W ramach 2 typu projektu możliwe 
są inwestycje w zakresie urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego. 
Wspierane inwestycje będą 
uwzględniały dostosowanie 
infrastruktury i wyposażenia do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Inwestycje w ramach działania 6.1 
będą służyły poprawie sytuacji 
gospodarczej w regionie oraz będą 

86 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

miały wpływ na tworzenie 
warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości i zatrudnienia. 
Projekty stanowić będą część 
lokalnych planów działania lub 
innych dokumentów strategicznych 
spełniających wymogi lokalnego 
planu. 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna 
i społeczna 

Działanie 6.2 

Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy 
społecznej 

Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane 
w trybie 
pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna 
i społeczna 

Działanie 6.2 

Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy 
społecznej 

Poddziałanie 6.2.2 
Infrastruktura pomocy 
społecznej 

                                                   Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.  
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna i 
społeczna  

Działanie 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej 

IV kwartał 2017 r. 

1. Budowa, przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, 
remont, w celu przywrócenia 
i/lub nadania nowych funkcji 
społecznych, gospodarczych, 
edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych, turystycznych lub 
rekreacyjnych: budynków 
użyteczności publicznej, 
obszaru przestrzeni publicznej, 
części wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych wraz 
z otoczeniem. 

2. Roboty restauratorskie 
i konserwatorskie budynków 
znajdujących się w rejestrze 
zabytków, budynków 
położonych w strefie ochrony 
konserwatorskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego 
z budynkiem. 

163 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

W tym konkurs 
dedykowany dla 
MOF z alokacją 
79 mln zł. 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna  
i społeczna 
 
Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane 
w trybie 
pozakonkursowym. 

http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
http://rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna  
i społeczna 
 
Działanie 6.5 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej - ZIT 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.1 Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych 
na rynku pracy – projekty 
konkursowe 

IV kwartał 2017 r. 
Programy aktywizacji 
zawodowej obejmujące jedną 
lub kilka form wsparcia. 

95 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.2 Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych 
na rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe PUP 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości 

IV kwartał 2017 r. 

Bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (wraz ze 
wsparciem doradczo-
szkoleniowym). 

22 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.4 Rozwój opieki 
żłobkowej w regionie 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.5 Rozwój 
kompetencji pracowników 
sektora MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.6 Programy 
profilaktyczne i zdrowotne 
w regionie 

IV kwartał 2017 r. 
Wdrażanie regionalnych 
programów zdrowotnych. 

9,39 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.7 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości - 
ZIT 

IV kwartał 2017 r. 

Bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (wraz ze 
wsparciem doradczo-
szkoleniowym). 

11,7 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

I kwartał 2017 r. 

1. Włączanie osób 
z niepełnosprawnościami 
w zajęcia na rzecz aktywizacji 
zawodowej, realizowane 
w warsztatach terapii zajęciowej 
poprzez finansowanie zajęć 
związanych z uczestnictwem 
w WTZ (w zakresie 
niefinansowanym przez PFRON) 
oraz działań na rzecz aktywnej 
integracji dotychczas nie 
oferowanych przez WTZ (np. 
zajęcia aktywizacyjne), 
stanowiących poszerzenie oferty 
WTZ. 

5 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

2. Wsparcie działalności w zakresie 
reintegracji zawodowej i 
społecznej w szczególności 
prowadzonej przez takie 
podmioty jak Zakłady Aktywności 
Zawodowej, Kluby oraz Centra 
Integracji Społecznej, w tym 
rozwój i upowszechnianie 
zatrudnienia wspieranego.  

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

II kwartał 2017 r. 

Zintegrowane oraz 
zindywidualizowane programy 
realizowane w oparciu o ścieżkę 
reintegracji, obejmujące usługi 
aktywnej integracji o charakterze 
społecznym, edukacyjnym, 
zdrowotnym, zawodowym 
zawierające instrumenty 
odpowiadające na indywidualne 
potrzeby. 

3 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

III kwartał 2017 r. 

1. Włączanie osób 
z niepełnosprawnościami 
w zajęcia na rzecz aktywizacji 
zawodowej, realizowane 
w warsztatach terapii zajęciowej 
poprzez finansowanie zajęć 
związanych z uczestnictwem 
w WTZ (w zakresie 
niefinansowanym przez PFRON) 
oraz działań na rzecz aktywnej 
integracji dotychczas nie 
oferowanych przez WTZ (np. 
zajęcia aktywizacyjne), 
stanowiących poszerzenie oferty 
WTZ. 

3 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

2. Wsparcie działalności w zakresie 
reintegracji zawodowej i 
społecznej w szczególności 
prowadzonej przez takie 
podmioty jak Zakłady Aktywności 
Zawodowej, Kluby oraz Centra 
Integracji Społecznej, w tym 
rozwój i upowszechnianie 
zatrudnienia wspieranego. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

III kwartał 2017 r. 

1. Zintegrowane oraz 
zindywidualizowane programy 
realizowane w oparciu  
o ścieżkę reintegracji, 
obejmujące usługi aktywnej 
integracji o charakterze 
społecznym, edukacyjnym, 
zdrowotnym, zawodowym 
zawierające instrumenty 
odpowiadające na indywidualne 
potrzeby.  

2. Włączanie osób 
z niepełnosprawnościami 
w zajęcia na rzecz aktywizacji 
zawodowej, realizowane  
w warsztatach terapii zajęciowej 
poprzez finansowanie zajęć 
związanych z uczestnictwem 
w WTZ (w zakresie 
niefinansowanym przez PFRON) 
oraz działań na rzecz aktywnej 
integracji dotychczas 
nieoferowanych przez WTZ (np. 
zajęcia aktywizacyjne), 
stanowiących poszerzenie oferty 
WTZ.  

14,5 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Dedykowane 
konkursy dla 
obszarów 
funkcjonalnych 8 
regionalnych 
biegunów wzrostu, 
tj. MOF Krosno, 
Dębica-Ropczyce, 
Przemyśl, Mielec, 
Tarnobrzeg, 
Jarosław-
Przeworsk, Sanok-
Lesko, Stalowa 
Wola. 

 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

3. Wsparcie działalności w zakresie 
reintegracji zawodowej i 
społecznej, w szczególności 
prowadzonej przez takie 
podmioty jak Zakłady Aktywności 
Zawodowej, Kluby oraz Centra 
Integracji Społecznej, w tym 
rozwój i upowszechnianie 
zatrudnienia wspieranego.  

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.2 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
prowadzona przez ośrodki 
pomocy 
społecznej/powiatowe 
centra pomocy społecznej 

I kwartał 2017 r. 

1.  Zintegrowane oraz 
zindywidualizowane programy 
realizowane w oparciu o ścieżkę 
reintegracji obejmujące usługi 
aktywnej integracji 
o charakterze: 
a) społecznym, których celem 

jest nabycie, przywrócenie 
lub wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności 
społecznej (w tym: 
obowiązkowo stosowana jest 
praca socjalna), 

b) edukacyjnym, których celem 
jest wzrost poziomu 
wykształcenia, dostosowanie 
wykształcenia lub kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb 
rynku pracy, 

c) zdrowotnym, których celem 
jest wyeliminowanie lub 
złagodzenie barier 

30 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

zdrowotnych utrudniających 
funkcjonowanie 
w społeczeństwie lub 
powodujących oddalenie od 
rynku pracy, 

d) zawodowym, których celem 
jest pomoc w podjęciu decyzji 
dotyczącej wyboru lub zmiany 
zawodu, wyposażenie  
w kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe oraz umiejętności 
pożądane na rynku pracy, 
pomoc w utrzymaniu 
zatrudnienia. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.2 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
prowadzona przez ośrodki 
pomocy 
społecznej/powiatowe 
centra pomocy społecznej 

III kwartał 2017 r. 

1.  Zintegrowane oraz 
zindywidualizowane programy 
realizowane w oparciu o ścieżkę 
reintegracji obejmujące usługi 
aktywnej integracji  
o charakterze: 

a) społecznym, których celem jest 
nabycie, przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności 
społecznej (w tym: 
obowiązkowo stosowana jest 
praca socjalna), 

b) edukacyjnym, których celem 
jest wzrost poziomu 
wykształcenia, dostosowanie 
wykształcenia lub kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku 
pracy, 

30 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

c) zdrowotnym, których celem jest 
wyeliminowanie lub 
złagodzenie barier 
zdrowotnych utrudniających 
funkcjonowanie  
w społeczeństwie lub 
powodujących oddalenie od 
rynku pracy, 

d) zawodowym, których celem 
jest pomoc w podjęciu decyzji 
dotyczącej wyboru lub zmiany 
zawodu, wyposażenie  
w kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe oraz umiejętności 
pożądane na rynku pracy, 
pomoc w utrzymaniu 
zatrudnienia. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych 

II kwartał 2017 r. 

1. Wsparcie dla usług 
mieszkalnictwa o charakterze 
wspomaganym poprzez: 

a) tworzenie miejsc pobytu 
w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach 
o charakterze wspomaganym, 
w tym miejsc 
krótkookresowego pobytu, 

b) sfinansowanie form pomocy 
w postaci mieszkania 
o charakterze wspomaganym. 

20 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna II kwartał 2017 r. 

Usługi społeczne w 
szczególności usługi 
środowiskowe, opiekuńcze: 

30 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych 

1. Rozwój środowiskowych form 
pomocy i samopomocy 
poprzez: 

a) wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu  
zamieszkania, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, 
w tym ośrodków wsparcia np.: 
dziennych domów pomocy, 
klubów samopomocy, 

b) wykorzystanie dziennych 
opiekunów, asystentów osób 
niesamodzielnych, 
wolontariatu opiekuńczego, 
pomocy sąsiedzkiej i innych 
form samopomocowych, 

c) inne usługi zwiększające 
mobilność, autonomię  
i bezpieczeństwo osób 
niesamodzielnych (np. 
likwidowanie barier 
architektonicznych w miejscu 
zamieszkania, sfinansowanie 
wypożyczenia sprzętu 
niezbędnego do opieki lub 
sprzętu zwiększającego 
samodzielność osób starszych, 
dowożenie posiłków); 

d) wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w usługach  
opiekuńczych, np. teleopieki  
i innych form niebezpośrednich 
usług opiekuńczych 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

wykorzystujących nowe 
technologie, aktywizacja 
środowisk lokalnych w celu 
tworzenia społecznych 
(sąsiedzkich) metod 
samopomocy przy 
wykorzystaniu nowych 
technologii. 

2. Działania wspierające 
opiekunów nieformalnych  
w opiece domowej, m.in. 
poprzez: 

a) tworzenie krótkookresowych 
miejsc opieki w zastępstwie za 
opiekunów nieformalnych 
(wyłącznie w formie usług 
świadczonych w lokalnej 
społeczności) albo 
sfinansowanie usługi 
opiekuńczej, 

b) poradnictwo, w tym 
psychologiczne oraz pomoc   
w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie 
się po różnych systemach 
wsparcia, z których korzystanie 
jest niezbędne do 
sprawowania wysokiej jakości 
opieki i odciążenia opiekunów 
faktycznych, 

c) finansowanie usług 
wypożyczenia sprzętu 
pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego  



 

26 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

i wspomagającego w celu 
aktywizacji społecznej osób, 

d) kształcenie, w tym szkolenia, 
praktyki i wymiana 
doświadczeń dla opiekunów 
nieformalnych, potrzebnych do 
opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, 

e) finansowanie usługi  
asystenckiej lub opiekuńczej 
dla osoby niesamodzielnej  
w celu umożliwienia jej 
opiekunom podjęcia 
aktywności zawodowej. 

3. Tworzenie miejsc opieki dla 
osób niesamodzielnych 
w nowo tworzonych lub  
istniejących ośrodkach 
zapewniających opiekę 
dzienną lub całodobową. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych 

III kwartał 2017 r. 

Programy wczesnego  
wykrywania wad rozwojowych  
i rehabilitacji dzieci  
z niepełnosprawnościami  
i zagrożonych 
niepełnosprawnością. 

15 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych 

III kwartał 2017 r. 

Usługi społeczne w szczególności 
usługi środowiskowe, opiekuńcze: 
1. Rozwój środowiskowych form 

pomocy i samopomocy 
poprzez: 

a) wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 

6,78 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Dedykowane 
konkursy dla 
obszarów 
funkcjonalnych 8 
regionalnych 
biegunów wzrostu, 
tj. MOF Krosno, 
Dębica-Ropczyce, 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

zamieszkania, o których 
mowa w ustawie z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, w tym ośrodków 
wsparcia np.: dziennych 
domów pomocy, klubów 
samopomocy, 

b) wykorzystanie dziennych 
opiekunów, asystentów osób 
niesamodzielnych, 
wolontariatu opiekuńczego, 
pomocy sąsiedzkiej i innych 
form samopomocowych, 

c) inne usługi zwiększające 
mobilność, autonomię  
i bezpieczeństwo osób 
niesamodzielnych (np. 
likwidowanie barier 
architektonicznych w miejscu 
zamieszkania, sfinansowanie 
wypożyczenia sprzętu 
niezbędnego do opieki lub 
sprzętu zwiększającego 
samodzielność osób 
starszych, dowożenie 
posiłków); 

d) wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w usługach 
opiekuńczych, np. teleopieki  
i innych form 
niebezpośrednich usług 
opiekuńczych 
wykorzystujących nowe 
technologie, aktywizacja 
środowisk lokalnych w celu 

Przemyśl, Mielec, 
Tarnobrzeg, 
Jarosław-
Przeworsk, Sanok-
Lesko, Stalowa 
Wola. 
 
Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

tworzenia społecznych 
(sąsiedzkich) metod 
samopomocy przy 
wykorzystaniu nowych 
technologii. 

2. Działania wspierające 
opiekunów nieformalnych  
w opiece domowej, m.in. 
poprzez: 

a) tworzenie krótkookresowych 
miejsc opieki w zastępstwie 
za opiekunów nieformalnych 
(wyłącznie w formie usług 
świadczonych w lokalnej 
społeczności) albo 
sfinansowanie usługi 
opiekuńczej, 

b) poradnictwo, w tym 
psychologiczne oraz pomoc  
w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie 
się po różnych systemach 
wsparcia, z których 
korzystanie jest niezbędne do 
sprawowania wysokiej jakości 
opieki i odciążenia opiekunów 
faktycznych, 

c) finansowanie usług 
wypożyczenia sprzętu 
pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego  
i wspomagającego w celu 

aktywizacji społecznej osób, 
d) kształcenie, w tym szkolenia, 

praktyki i wymiana 



 

29 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

doświadczeń dla opiekunów 
nieformalnych, potrzebnych 
do opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, 

e) finansowanie usługi 
asystenckiej lub opiekuńczej 
dla osoby niesamodzielnej  
w celu umożliwienia jej 
opiekunom podjęcia 
aktywności zawodowej. 

3. Tworzenie miejsc opieki dla 
osób niesamodzielnych w 
nowo tworzonych lub 
istniejących ośrodkach 
zapewniających opiekę 
dzienną lub całodobową. 

4. Wsparcie dla usług 
mieszkalnictwa o charakterze 
wspomaganym poprzez: 

a) tworzenie miejsc pobytu  
w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach  
o charakterze wspomaganym, 
w tym miejsc 
krótkookresowego pobytu. 

b) sfinansowanie form pomocy  
w postaci mieszkania  
o charakterze wspomaganym. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych 

III kwartał 2017 r. 

Wdrożenie działań 
zapewniających dostęp do usług  
zdrowotnych oraz podnoszenie 
umiejętności kobiet będących  
w ciąży, jak również młodych 
matek (w tym matek samotnych)  
i rodziców, zagrożonych 

15 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/


 

30 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

ubóstwem lub wykluczeniem  
społecznym, w zakresie  
radzenia sobie z opieką nad 
małym dzieckiem (np.  
rozszerzenie zakresu działania  
szkół rodzenia i skupienie się  
również na kwestiach  
związanych z opieką nad małym 
dzieckiem, kampanie  
informacyjne połączone  
z warsztatami, grupy wsparcia, 
grupy samopomocowe). 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych 

IV kwartał 2017 r. 

Usługi społeczne w 
szczególności usługi 
środowiskowe, opiekuńcze: 

1. Rozwój środowiskowych form 
pomocy i samopomocy 
poprzez: 

a) wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu  
zamieszkania, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, 
w tym ośrodków wsparcia np.: 
dziennych domów pomocy, 
klubów samopomocy, 

b) wykorzystanie dziennych 
opiekunów, asystentów osób 
niesamodzielnych, 
wolontariatu opiekuńczego, 
pomocy sąsiedzkiej i innych 
form samopomocowych, 

30 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/


 

31 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

c) inne usługi zwiększające 
mobilność, autonomię  
i bezpieczeństwo osób 
niesamodzielnych (np. 
likwidowanie barier 
architektonicznych w miejscu 
zamieszkania, sfinansowanie 
wypożyczenia sprzętu 
niezbędnego do opieki lub 
sprzętu zwiększającego 
samodzielność osób starszych, 
dowożenie posiłków); 

d) wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w usługach  
opiekuńczych, np. teleopieki  
i innych form niebezpośrednich 
usług opiekuńczych 
wykorzystujących nowe 
technologie, aktywizacja 
środowisk lokalnych w celu 
tworzenia społecznych 
(sąsiedzkich) metod 
samopomocy przy 
wykorzystaniu nowych 
technologii. 

2. Działania wspierające 
opiekunów nieformalnych  
w opiece domowej, m.in. 
poprzez: 

a) tworzenie krótkookresowych 
miejsc opieki w zastępstwie za 
opiekunów nieformalnych 
(wyłącznie w formie usług 
świadczonych w lokalnej 
społeczności) albo 



 

32 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

sfinansowanie usługi 
opiekuńczej, 

b) poradnictwo, w tym 
psychologiczne oraz pomoc   
w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie 
się po różnych systemach 
wsparcia, z których korzystanie 
jest niezbędne do 
sprawowania wysokiej jakości 
opieki i odciążenia opiekunów 
faktycznych, 

c) finansowanie usług 
wypożyczenia sprzętu 
pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego  
i wspomagającego w celu 
aktywizacji społecznej osób, 

d) kształcenie, w tym szkolenia, 
praktyki i wymiana 
doświadczeń dla opiekunów 
nieformalnych, potrzebnych do 
opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, 

e) finansowanie usługi  
asystenckiej lub opiekuńczej 
dla osoby niesamodzielnej  
w celu umożliwienia jej 
opiekunom podjęcia 
aktywności zawodowej. 

3. Tworzenie miejsc opieki dla 
osób niesamodzielnych  
w nowo tworzonych lub  
istniejących ośrodkach 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

zapewniających opiekę 
dzienną lub całodobową. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.4 Poprawa 
dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej 

I kwartał 2017r. 

1. Wspieranie pieczy zastępczej 
w postaci: 

a) pracy z rodziną, w tym 
konsultacje i poradnictwo 
specjalistyczne, terapia, 

b) usług dla osób objętych 
rodzinnymi formami pieczy 
zastępczej, w tym usług 
opiekuńczych  
i specjalistycznych, pomocy 
prawnej w szczególności 
w zakresie reprezentowania 
dziecka, dochodzenia praw do 
świadczeń – zwłaszcza 
świadczeń alimentacyjnych, 

c) finansowania spotkań dla 
rodzin mających na celu m.in. 
wymianę ich doświadczeń, 
zapobiegania izolacji, np. 
w formie grup wsparcia i grup 
samopomocowych. 

2.  Wsparcie procesu 
deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej poprzez: 

a)  wsparcie rozwoju rodzinnych 
form pieczy zastępczej, w tym 
kształcenia kandydatów na 
rodziny zastępcze 
i doskonalenie osób 
sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą (spokrewnionych, 
niezawodowych i zawodowych 
rodzin zastępczych, osób 

6 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

prowadzących rodzinne domy 
dziecka oraz 
dyrektorek/dyrektorów 
placówek opiekuńczo – 
wychowawczych typu 
rodzinnego),  

b)  poprawę dostępu do działań 
koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej poprzez 
między innymi finansowanie 
zatrudnienia nowych 
koordynatorów zmierzające do 
zwiększenia liczby 
koordynatorów, 

c)  wspieranie restrukturyzacji 
placówek instytucjonalnej 
pieczy zastępczej (w celu 
zmniejszania liczby dzieci oraz 
podwyższenia wieku dzieci 
umieszczanych w tych 
placówkach). 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.4 Poprawa 
dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej 

III kwartał 2017r. 

1. Wspieranie rodziny w postaci  
działań realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla 
gminnego tj.: 

a) pracy z rodziną, 
b) pomocy w opiece  

i wychowaniu dzieci  
w placówkach wsparcia 
dziennego poprzez tworzenie 
nowych placówek wsparcia 
dziennego jak również 
wspieranie istniejących 
placówek.  

14 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

2. Wspieranie rodziny w postaci 
działań realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla 
powiatowego: 

a) pomoc w opiece i wychowaniu 
dzieci w placówkach wsparcia 
dziennego o zasięgu 
ponadgminnym poprzez 
tworzenie nowych placówek 
wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, jak również 
wspieranie istniejących 
placówek. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.4 Poprawa 
dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej 

III kwartał 2017r. 

1. Wspieranie rodziny w postaci 
działań realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla 
gminnego tj.: 

a) pracy z rodziną, 
b) pomocy w opiece i wychowaniu 

dzieci w placówkach wsparcia  
dziennego poprzez tworzenie 
nowych placówek wsparcia 
dziennego jak również 
wspieranie istniejących 
placówek. 

2. Wspieranie rodziny w postaci 
działań realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla 
powiatowego: 

a) pomoc w opiece i wychowaniu 
dzieci w placówkach wsparcia 
dziennego o zasięgu 

6,62 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

ponadgminnym poprzez 
tworzenie nowych placówek 
wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, jak również 
wspieranie istniejących 
placówek. 

3. Wspieranie pieczy zastępczej  
w postaci: 

a) pracy z rodziną, w tym 
konsultacje i poradnictwo 
specjalistyczne, terapia,  

b) usług dla osób objętych 
rodzinnymi formami pieczy 
zastępczej, w tym usług 
opiekuńczych  
i specjalistycznych, pomocy 
prawnej w szczególności  
w zakresie reprezentowania 
dziecka, dochodzenia praw do 
świadczeń – zwłaszcza 
świadczeń alimentacyjnych, 

c) finansowania spotkań dla rodzin 
mających na celu m.in. 
wymianę ich doświadczeń, 
zapobiegania izolacji, np.  
w formie grup wsparcia i grup 
samopomocowych. 

4. Wsparcie procesu 
deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej poprzez: 

a) wsparcie rozwoju rodzinnych 
form pieczy zastępczej, w tym 
kształcenia kandydatów na 
rodziny zastępcze  
i doskonalenie osób 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą (spokrewnionych, 
niezawodowych i zawodowych 
rodzin zastępczych, osób 
prowadzących rodzinne domy 
dziecka oraz 
dyrektorek/dyrektorów 
placówek opiekuńczo –
wychowawczych typu 
rodzinnego),  

b) poprawę dostępu do działań 
koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej poprzez między 
innymi finansowanie 
zatrudnienia nowych 
koordynatorów zmierzające do 
zwiększenia liczby 
koordynatorów, 

c) wspieranie restrukturyzacji 
placówek instytucjonalnej 
pieczy zastępczej (w celu 
zmniejszania liczby dzieci oraz 
podwyższenia wieku dzieci 
umieszczanych w tych 
placówkach). 

 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.5 Wspieranie 
rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w regionie 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.6 Koordynacja 
sektora ekonomii społecznej 
w regionie – projekt 
systemowy ROPS 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.7 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
– Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

IV kwartał 2017 r. 

1. Zintegrowane oraz 
zindywidualizowane programy 
realizowane w oparciu  
o ścieżkę reintegracji, 
obejmujące usługi aktywnej 
integracji o charakterze 
społecznym, edukacyjnym, 
zdrowotnym, zawodowym 
zawierające instrumenty 
odpowiadające na 
indywidualne potrzeby m.in.: 

a) pracy socjalnej,  

b) poradnictwa i wsparcia 
indywidualnego oraz 
grupowego w zakresie  
podniesienia kompetencji 
życiowych i umiejętności 
społeczno-zawodowych 
umożliwiających docelowo 
powrót do życia społecznego, 
w tym powrót na rynek pracy  
i aktywizację zawodową, 

c) poradnictwa specjalistycznego, 
w tym: poradnictwo prawne  
w zakresie prawa rodzinnego  
i opiekuńczego, 
zabezpieczenia społecznego, 

11,77 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

ochrony praw lokatorów; 
poradnictwo rodzinne, 
obejmujące wsparcie rodziny 
naturalnej i zastępczej, opieki 
nad osobą niepełnosprawną,  
a także terapię rodzinną; 
poradnictwo psychologiczne, 
będą świadczone, jako jeden  
z elementów szerszego, 
kompleksowego wsparcia 
zdefiniowanego na podstawie 
indywidualnej diagnozy 
uczestników projektów,  

d) uczestnictwa w zajęciach 
Centrum Integracji Społecznej 
lub Klubie Integracji 
Społecznej, 

e) zajęć w ramach podnoszenia 
kluczowych kompetencji  
o charakterze zawodowym lub 
zdobywania nowych 
kompetencji i umiejętności 
zawodowych, umożliwiających 
aktywizację zawodową, 

f) działań diagnostycznych  
i terapeutycznych dla dzieci  
z rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, z zaburzeniami 
komunikacyjnymi dysleksją  
i dyskalkulią dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 

2. Włączanie osób  
z niepełnosprawnościami  
w zajęcia na rzecz aktywizacji 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

zawodowej, realizowane  
w warsztatach terapii 
zajęciowej poprzez 
finansowanie zajęć związanych 
z uczestnictwem  
w WTZ (w zakresie 
niefinansowanym przez 
PFRON) oraz działań na rzecz 
aktywnej integracji dotychczas 
nie oferowanych przez WTZ 
(np. zajęcia aktywizacyjne), 
stanowiących poszerzenie 
oferty WTZ.  

3. Wsparcie działalności  
w zakresie reintegracji 
zawodowej i społecznej,  
w szczególności prowadzonej 
przez takie podmioty jak 
Zakłady Aktywności 
Zawodowej, Kluby oraz Centra 
Integracji Społecznej, w tym 
rozwój i upowszechnianie 
zatrudnienia wspieranego. 
 

W ramach ścieżki reintegracji, 
obok usług aktywnej integracji 
mogą być realizowane usługi 
społeczne, o ile jest to niezbędne 
do zapewnienia indywidualizacji  
i kompleksowości wsparcia dla 
konkretnej osoby, rodziny  
i przyczynia się do realizacji celów 
aktywnej integracji, przy czym 
wsparcie jest skoncentrowane na 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

osobie i jej potrzebach, a nie 
rozwijaniu usług.  

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.8 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych - 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

IV kwartał 2017 r. 

Usługi społeczne w szczególności 
usługi środowiskowe, opiekuńcze: 
1. Rozwój środowiskowych form 

pomocy i samopomocy 
poprzez: 

a) wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej,  
w tym o środków wsparcia np.: 
dziennych domów pomocy, 
klubów samopomocy, 

b) wykorzystanie dziennych 
opiekunów, asystentów osób 
niesamodzielnych, wolontariatu 
opiekuńczego, pomocy 
sąsiedzkiej i innych form 
samopomocowych, 

c) inne usługi zwiększające 
mobilność, autonomię  
i bezpieczeństwo osób 
niesamodzielnych (np. 
likwidowanie barier 
architektonicznych w miejscu 
zamieszkania, sfinansowanie 
wypożyczenia sprzętu 
niezbędnego do opieki lub 
sprzętu zwiększającego 
samodzielność osób starszych, 
dowożenie posiłków); 

5,84 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

d) wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w usługach 
opiekuńczych, np. teleopieki  
i innych form niebezpośrednich 
usług opiekuńczych 
wykorzystujących nowe 
technologie, aktywizacja 
środowisk lokalnych w celu 
tworzenia społecznych 
(sąsiedzkich) metod 
samopomocy przy 
wykorzystaniu nowych 
technologii. 

2. Działania wspierające 
opiekunów nieformalnych  
w opiece domowej, m.in. 
poprzez: 

a) tworzenie krótkookresowych 
miejsc opieki w zastępstwie za 
opiekunów nieformalnych 
(wyłącznie w formie usług 
świadczonych w lokalnej 
społeczności) albo 
sfinansowanie usługi 
opiekuńczej, 

b) poradnictwo, w tym 
psychologiczne oraz pomoc  
w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie się 
po różnych systemach 
wsparcia, z których korzystanie 
jest niezbędne do sprawowania 
wysokiej jakości opieki  
i odciążenia opiekunów 
faktycznych, 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

c) finansowanie usług 
wypożyczenia sprzętu 
pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego 
i wspomagającego w celu 
aktywizacji społecznej osób, 

d) kształcenie, w tym szkolenia, 
praktyki i wymiana 
doświadczeń dla opiekunów 
nieformalnych, potrzebnych do 
opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, 

e) finansowanie usługi 
asystenckiej lub opiekuńczej 
dla osoby niesamodzielnej  
w celu umożliwienia jej 
opiekunom podjęcia 
aktywności zawodowej. 

3. Tworzenie miejsc opieki dla 
osób niesamodzielnych  
w nowo tworzonych lub 
istniejących ośrodkach 
zapewniających opiekę 
dzienną lub całodobową. 

4. Wsparcie dla usług 
mieszkalnictwa o charakterze 
wspomaganym poprzez: 

a) tworzenie miejsc pobytu  
w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach  
o charakterze wspomaganym, 
w tym miejsc 
krótkookresowego pobytu. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

b) sfinansowanie form pomocy  
w postaci mieszkania  
o charakterze wspomaganym. 

W ramach projektów dotyczących 
w/w usług społecznych możliwe 
jest finansowanie usług 
zdrowotnych, o ile usługi te są 
niezbędne do zapewnienia 
kompleksowego wsparcia osobom 
zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.9 Poprawa 
dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej 
– Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

IV kwartał 2017 r. 

1. Wspieranie rodziny w postaci 
działań realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla 
gminnego tj.: 

a) pracy z rodziną,  
b) pomocy w opiece i wychowaniu 

dzieci w placówkach wsparcia 
dziennego poprzez tworzenie 
nowych placówek wsparcia 
dziennego jak również 
wspieranie istniejących 
placówek. 

2. Wspieranie rodziny w postaci 
działań realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla 
powiatowego: 

a) pomoc w opiece i wychowaniu 
dzieci w placówkach wsparcia 
dziennego o zasięgu 
ponadgminnym poprzez 

6,23 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

tworzenie nowych placówek 
wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, jak również 
wspieranie istniejących 
placówek. 

3. Wspieranie pieczy zastępczej 
w postaci: 

a) pracy z rodziną, w tym 
konsultacje i poradnictwo 
specjalistyczne, terapia,  

b) usług dla osób objętych 
rodzinnymi formami pieczy 
zastępczej, w tym usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych, pomocy 
prawnej w szczególności  
w zakresie reprezentowania 
dziecka, dochodzenia praw do 
świadczeń – zwłaszcza 
świadczeń alimentacyjnych, 

c) finansowania spotkań dla 
rodzin mających na celu m.in. 
wymianę ich doświadczeń, 
zapobiegania izolacji, np.  
w formie grup wsparcia i grup 
samopomocowych. 

4.  Wsparcie procesu 
deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej poprzez: 

a) wsparcie rozwoju rodzinnych 
form pieczy zastępczej, w tym 
kształcenia kandydatów na 
rodziny zastępcze  
i doskonalenie osób 
sprawujących rodzinną pieczę 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

zastępczą (spokrewnionych, 
niezawodowych i zawodowych 
rodzin zastępczych, osób 
prowadzących rodzinne domy 
dziecka oraz 
dyrektorek/dyrektorów 
placówek opiekuńczo –
wychowawczych typu 
rodzinnego)  

b) poprawę dostępu do działań 
koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej poprzez między 
innymi finansowanie 
zatrudnienia nowych 
koordynatorów zmierzające do 
zwiększenia liczby 
koordynatorów, 

c) wspieranie restrukturyzacji 
placówek instytucjonalnej 
pieczy zastępczej (w celu 
zmniejszania liczby dzieci oraz 
podwyższenia wieku dzieci 
umieszczanych w tych 
placówkach). 

 

Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej 

III kwartał 2017 r. 

Zwiększenie dostępu do wysokiej 
jakości usług świadczonych 
w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego (OWP) poprzez: 

a) tworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego, 
w tym dostosowanych do 
potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami,  

20 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

w istniejących lub nowo 
utworzonych OWP, 

b) dostosowanie istniejących 
miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb 
dzieci z 
niepełnosprawnościami lub 
realizacja dodatkowej oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z 
niepełnosprawnością udział  
w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównanie deficytu 
wynikającego  
z niepełnosprawności, 

c) rozszerzenie oferty OWP 
o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse 
edukacyjne dzieci w zakresie 
stwierdzonych deficytów, 

d) wydłużenie godzin pracy OWP, 

e) doskonalenie umiejętności  
i kompetencji zawodowych 
nauczycieli OWP do pracy  
z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym 
w szczególności z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz w zakresie 
współpracy nauczycieli  
z rodzicami, w tym radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.2 Poprawa 
jakości kształcenia 
ogólnego 

II kwartał 2017 r. 

1. Kształcenie kompetencji 
kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej). 

2. Tworzenie warunków dla 
nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu. 

3. Wsparcie na rzecz zwiększenia 
wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w procesie nauczania oraz 
rozwijania kompetencji 
informatycznych. 

4. Kompleksowe programy 
wspomagające szkołę lub 
placówkę oświaty w procesie 
indywidualizacji pracy 
z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
i w pracy z uczniem młodszym. 

40 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.3 Podnoszenie 
kompetencji osób dorosłych 
w obszarze TIK i języków 
obcych 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia 
zawodowego 

I kwartał 2017 r. 

Dostosowanie form, metod 
i warunków prowadzenia 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego do wymagań 
gospodarki i rynku pracy, a także 
zwiększenie zaangażowania 
instytucji z otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących 
proces kształcenia i szkolenia 
zawodowego w szczególności 
poprzez: 
a) doskonalenie umiejętności  

i kompetencji zawodowych 
nauczycieli zawodu  
i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu oraz pozostałej kadry 
szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, 

b) podnoszenie umiejętności oraz 
uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczniów 
i słuchaczy szkół 
ponadgimnazjalnych lub 
placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie 
zawodowe, 

c) tworzenie w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie 
zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne 
warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów, 

5 mln zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 

w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

d) rozwój współpracy szkół lub 
placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie 
zawodowe z ich otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie 
kompetencji osób dorosłych 
w formach pozaszkolnych 

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku. 

Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.6 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 

Poddziałanie 9.6.1 
Wsparcie stypendialne dla 
uczniów zdolnych –  
szkolnictwo ogólne 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.6 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 

Poddziałanie 9.6.2 
Wsparcie stypendialne dla 
uczniów zdolnych – 
szkolnictwo zawodowe 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

 


